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 التواصل الفين بني تركيا واجلزائر يف العصر احلديث
 .املساجد ذات القبة املركزية ابجلزائر دراسة حالة

Technical communication between Turkey and Algeria in modern 

times Mosques with central dome in Algeria :case study. 
 

 

 .بلحاج معروف  جامعة تلمسان سلرب الًتاث الثري وتثمينو أ.د
 

 11/12/2012اتريخ القبول4                                                    403/10/2012 اتريخ االستالم

 

نت كا ن عروج وخَت الدين إذل اجلزائر ومساعلتهما يف سبركز النفوذ العثماين فيهاقبل رليء األخوي ملخص:    
التقاليد ادلعمارية يف بناء ادلساجد تتبع ذلك األسلوب ادلعماري الذي انتشر يف كل أرجاء مناطق مشال إفريقيا 
وبالد األندلس منذ بناء أّول مسجد فيها، ويتعلق األمر بطراز ادلساجد ذات األعمدة والدعامات، لكن وبعد 

د ىيمنتهم حىت معماراي وترك بصماهتم الفنية على توطيد العثمانيُت حكمهم يف اجلزائر، كان ال بد من ذبسي
إصلازاهتم، وذلك على غرار كل ادلناطق اخلاضعة لنفوذىم، فارأتى احلكام تشييد مساجد على األسلوب ادلعماري 

، وبطبيعة احلال فإّن ىذا كشعار ذلا  اإلمرباطورية العثمانية، فربزت ادلساجد ذات القبة ادلركزية إذل رمزكان يالذي  
لطراز  قد ضبل معو رلموعة من التأثَتات الفنية القادمة من تركيا، ومع استمرار بقاء ادلهندس اجلزائري وفيا لتلك ا

التقاليد ادلعمارية احمللية وتقبلو لألساليب اجلديدة الوافدة صار ىناك نوعا من التمازج بُت الفنُت احمللي والعثماين، 
قبة ادلركزية اليت شيدت يف اجلزائر يف العهد العثماين  إبراز ذلك التواصل ونريد من خالل دراستنا للمساجد ذات ال

الفٍت الذي كان سائدا بُت تركيا واجلزائر خالل ثالثة قرون من الزمن، وجاء كثمرة لتلك العالقات احلسنة اليت  
 كانت تربط األمتُت.

ماري، التصميم ، النمط ادلعالفٍت يون، التواصلالقبة ادلركزية، العثمان ،اجلزائر، ادلسجد الكلمات املفتاحية:    
 ، العناصر الزخرفية.   ادلعماري

Abstract : Before the arrival of the brothers Aruj and Khairuddin to 

Algeria and their contribution to the concentration of Ottoman influence in 

it, the way of traditional architectural building of mosques followed the 
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architectural style that has spread throughout North Africa and Andalusia :a 

style of mosques with columns and pillars, After the establishment of  

Ottomans in Algeria, their hegemony had to be embellished 

architecture .Artistic imprints were left to their achievements, as did all the 

areas under their influence. The rulers saw the construction of mosques that 

bore the symbol of the Ottoman Empire. The central dome,  of course was 

coming from Turkey, and with the fact that the Algerian engineer remains 

faithful to the local  traditional architecture and accept the new  

kind ,mixing between the local and Ottoman artists.  

Keywords: Algeria, central dome, Ottomans, communication, art, 

architectural style, design, architectural elements, decorative elements 

 
  :مقدمة   

، نتج عنها فوضى سياسيةجو من الالقرن اخلامس عشر ادليالدي يف  يف أواخريعيش  ادلغرب األوسط كان       
بُت الدويالت الثالثة )احلفصية  ةالصراعات والنزاعات ادلستمرّ كثرت  ، إذ1االستقراراألمن و  عدممن  حالة 

كّل واحدة  تسعى فيما بينها، حبيث ومتناحرةرات مستقّلة متناثرة ى إذل  ظهور عّدة إماا أدّ شلّ  ،وادلرينية والزاينية(
السياسة ية الوضع هات األسبانية ىذوقد استغلت القوّ  اإلمارات اجملاورة،توسيع أراضيها على حساب منها إذل 

 . ائرية تقريباعلى معظم ادلدن الساحلية اجلز  واالستيالء من بسط نفوذىاتمّكنت ف ادلًتدية،واالجتماعية واالقتصادية 
يف حوض البحر األبيض  الذي كان ينشطاستنجد أىارل بالد اجلزائر ابألسطول العثماين  ا الغزو،ذى ولردّ        

كّل سبّكنا من طرد اجليوش اإلسبانية من   اللذين 2عروج وخَت الدين ؛ادلتوسط ربت قيادة األخوين برابروس
 استعصت عليهم وبقيت يف أيدي األسبان إذل أن  م اسًتدادىا اهائيا ابستثناء مدينة وىران اليت السواحل اجلزائرية

طلب خَت الدين ادلعونة من الباب العارل ومنذ  ،م 1516البالد بداية من سنة  عثمانيونال وحكم ،م2461 سنة

                                           

 
1 - Fuat Carım, Cezayir’deki Tὒrkler,Sanat basımevi,Istanbul 1962, p :15.  
2 - Diego de Haedo, Histoire des rois d’Alger, grand Alger livres, Alger 2004, pp ;16 – 25.   
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سي سنة الفرن االحتالل إذل غاية 1ايلة اتبعة لإلمرباطورية العثمانيةإأصبحت اجلزائر  م2226سليم األول سنة 
 .م1830

دينية الباين ادل العديد منقام حكام اجلزائر بتشييد  م1830 -2223ادلمتدة ما بُت الفًتة  وخالل
ادلعماري فإذل جانب التقاليد ادلعمارية احمللية فقد استعان  ، ومن دون شك،بطبيعة احلالعسكرية و الدنية و ادلو 

العثمانية الوافدة إذل اجلزائر مع القادمُت اجلدد من أضلاء  ساليب ادلعماريةألخالل ىذه الفًتة ببعض ااجلزائري 
سنحاول و ة، عناية خاصّ  عثمانيونادلباين الدينية اليت أوذل ذلا احلكام الأتيت ادلساجد يف مقدمة وسلتلفة من تركيا. 

توضيح تلك . ولادلساجد أىم التأثَتات الفنية الوافدة اليت  م تطبّيقها يف بعضإبراز  من خالل ىذه الدراسة
األساليب اجلديدة الوافدة، سنسلط الضوء يف حبثنا على ظلط معماري معُت من ادلساجد دل يسبق وأن شّيد 
ادلعماري اجلزائري مثلو قبل ىذه الفًتة، والذي يعد بدوره أتثَتا عثمانيا زلضا، ويعرّب حبق عن ذلك التواصل الفٍت 

 ويتعّلق األمر بطراز ادلساجد ذات القّبة ادلركزية,الذي أتّسس بُت اجملتمعُت الًتكي واجلزائري، 
السائد يف السنوات األوذل من الدخول العثماين إذل  ات األعمدة والدعامات ىوذكان ظلط ادلساجد 

، وذلك قصد تقسيم بيوت الصالة  داخلحيث امتازت الفًتة حبضور عنصر الدعامة أو العمود بكثافة  .راجلزائ
ة الصغَتة تغّطي الفضاء الذي إذل بالطات أو أساكيب أو االثنان معا، كما كانت القبّ ح ادلتا ادلعماري الفضاء 

، بينما غطيت الفضاءات وقد أتخذ أيضا مكاان يف وسط أو اهاية البالطة الوسطى ادلستعرضة يتقدم احملراب
صحن ذو األشكال الشكل اجلملوين من اخلارج، وكان العموما ادلتبقية من بيت الصالة بسقوف خشبية أتخذ 

ادلستطيلة أو ادلربعة أو غَت ادلنتظمة رباذي بيت الصالة وربيطها أروقة مغطاة بسقوف مشاهبة لسقوف بيت 
، وأّما ادلآذن فكانت على الطراز ادلربع أي ذات قاعدة وبدن مربع التخطيط وتنتهي جبوسق 2أو مسطحة الصالة

 تتّوجو قبيبة.   

                                           

 
سليم للمزيد من ادلعلومات يف ىذا ادلوضوع يرجى العودة إذل عبد اجلليل التميمي، >>أول رسالة من أىارل مدينة اجلزائر إذل السلطان  -  1

 . 104 – 33، ص4 1333يف التاريخ ادلغاريب يف العصر احلديث، زغوان  <<، دراسات وواثئق1513األول سنة 
2 - Rachid bourouiba, Apport de l’Algérie à l’architecture religieuse arabo-musulmane de 

l’Algérie, O.P.U, Alger1986, p : 30. 
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العثمانيون بدأ ادلعماريون م 2311ىـ/ 2301يف  وابلضبط عشر ادليالديبتداء من القرن السابع الكن و 
ة كبَتة الصالة بقبّ  بيتاجلزائريون يف تطبيق طراز معماري جديد يف بناء ادلساجد، ويتمثل ىدا النمط يف تغطية و 

ا ذد أصبح ىوقأو أقبية،  أنصاف قبابقباب صغَتة وأحياان من اجلوانب  ساندهتاقوم دبيربتل معظم مساحتها، و 
السادس عشر ادليالدي رمزا معماراي لإلمرباطورية العثمانية، وقد العاشر اذلجري، مند بداية القرن ادلعماري الطراز 

 ."ات ادلخطط ادلركزيذادلساجد " أو "ات القبة ادلركزيةذادلساجد "سم اا النوع من ادلساجد ذأطلق على ى
  تصميم:المن انحية  – 2

اجد يف اجلزائر وفق تصميم ادلخّطط ادلركزي، وجاء البناء كما جرت العادة يف عمارة لقد  م بناء ادلس  
 ادلساجد منقسما إذل وحدتُت معماريتُت علا؛ بيت الصالة والصحن4

 بيوت الصالة:   1 – 1
حبيث أصبحت تغّطي مساحة مهّمة من بيت الصالة، وعليو اطلفض عدد  ،ة كبَتاصار حجم القبّ 

م يف رحلة البحث 21ات وأعمدة داخل ىذه ادلساجد، ولقد سعى ادلعماري العثماين منذ القرن الركائز من دعام
عن احلل األصلع دلعضلة الوحدة ادلكانية داخل بيوت الصالة، إذ الحظ أّن الركائز كانت دبثابة العائق الذي ؽلنع 

 وحدة صفوف ادلصلُت، ويف سبيل وػلجز تلك الوحدة ادلكانية ادلبتغى الوصول إليها، ومن خالذلا الوصول إذل
ذلك خاض ادلعماري العثماين ذبارب عديدة سواء خارج إستانبول أو داخلها، وبفضل حنكة وذكاء ادلهندس الفذ 
سنان ابشا  م الوصول إذل التصميم األنسب واألمثل دلشكلة الوحدة ادلكانية اليت ربّققت ابلفعل يف جامع 

ء ابلرحابة اليت يّتسم هبا ادلكان، وال يعيق نظره أي عائق من مشاىدة كل ، حيث يشعر ادلر 1السليمية أبدرنة
التجارب إذل األقاليم اليت بسطوا فيها التفاصيل ادلعمارية داخل بيت الصالة، وقد حاول العثمانيون تصدير ىذه 

 أايلة اجلزائر.ومن بينها ، نفوذىم

                                           

 
ليت خاضها ادلعماري العثماين يف سبيل الوصول إذل احلل األمثل يف مسألة الوحدة ادلكانية ندعو القارئ للتعرف أكثر على التجارب ا -  1

لة الكرمي للعودة إذل مقالنا . ينظر بلحاج معروف، >>القبة ادلركزية ومساعي ادلعماري العثماين لتشكيل وحدة مكانية داخل ادلساجد<<، اجمل
 .222 – 211، ص4 2011، مؤسسة التميمي للبحث العلمي وادلعلومات ، تونس 43مانية، ع4 التارؼلية العربية للدراسات العث
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 4 سلّطط أفقي جلامع اجلديد ابجلزائر العاصمة  2الشكل  

       … Baelhadj Marouf,Cezayir’deki Merkezi kubbeli camiler         عن/

 

من اجلزائر العاصمة ومعسكر وعنابة ووىران  عندما نلقي نظرة على تصاميم ادلساجد اليت شّيدت يف كلّ 
 ة ادلركزية ثالثة أنواع سلتلفة من التصاميم4   على ىذا النمط ادلعماري، ؽلكن أن ظلّيز اعتمادا على نقاط ارتكاز القبّ 

 األول:  تصميمال 2- 2-2 
حيث م، 2333 ىـ/2342الذي أنشئ يف اجلزائر العاصمة سنة ( 1)الصورة  1اجلديديتمثل يف اجلامع 

ومن اجلوانب األربعة صلد األقبية , دعاماتعلى أربع ىنا بواسطة ادلثلثات الكروية ترتكز  البيضاوية ة ادلركزيةالقبّ  أنّ 
نصف الربميلية، وبينها 
وعلى مستوى منخفض 
أتخذ أربع قباب مثمنة 
األضالع مكااها، ولقد 
سّبت تغطية جوانب القبو 
النصف الربميلي ادلنطلق 

جلهة الشمالية أبقبية ضلو ا
مضلعة )أو ما يطلق 

 .(2)الشكل "رتكازاو أربع نقاط ذاجلامع "سم اا النوع ذطلق على ىكن أن نوؽلعليها أحياان ابألقبية النجمية(، 
يذكران ىذا ادلخّطط ابلتجارب األوذل اليت خاضها ادلعماري العثماين يف سبيل الوصول إذل التصميم األمثل 

الذي يقع يف دؽلوتيقا على بعد ( 2)الصورة ادلكانية، وىكذا جاء جامع السلطان دمحم شليب  حلل معضلة الوحدة
كلم جنويب أدرنة على نفس سلّطط جامع اجلديد، حيث غّطى ادلعماري حاجي عوض بيت الصالة ادلربّعة  13

)الشكل 2أقبية متقاطعةم، ومن جوانبها أقبية نصف برميلية، ويف األركان 20( بقّبة مركزية ذات قطر 1م03×03)

                                           

 
كم يف إايلة د لصاحل ادلذىب احلنفي بعد أن سيطر اإلنكشاريون على احليقع اجلامع اجلديد بساحة الشهداء يف اجلزائر العاصمة، وقد شيّ  -  1

 م.2333ىـ/ 2342لكتابة التذكارية ادلوجودة يف إطار احملراب فإّن اجلامع بٍت سنة وذلك إرضاء لألتراك وطلبا لدعمهم، وحسب ا اجلزائر،

 Baelhadj Marouf, , Cezayir’deki merkezi kubbeli camiler –Osmanlı dὃnemi- thése de magister, 

Université d’Istanbul, 1991, p : 27.  
 .245، ص4 2654ستانبول يخ والفنون والثقافة اإلسالمية، إز األحباث للتار أوقطاي اصالن آاب، فنون الًتك وعمائرىم، مرك -   2
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 عن/       4 سلّطط أفقي جلامع صاحل ابي بعنا 0الشكل 

Baelhadj Marouf,Cezayir’deki Merkezi 

 
 عن/      إبزمَت4 سلّطط أفقي جلامع حصار  1الشكل 

Oktay Aslanapa,Osmanli devri..p :428 
 

(. ومن جهة أخرى صلد أّن جامع كستانة ابزارى 1
سنة ( الذي بٍت 2)جامع سوق الكستناء( )الصورة 

م( إبزمَت، ىو األكثر تشاهبا مع 2330ىـ/ 2346
جامع اجلديد من حيث التصميم، ففي ىذا األظلوذج 
جاءت بيت الصالة مغطاة بقّبة مركزية، ومن اجلوانب 

 رميلة، ويف األركان أقبية نصف ب
األقبية كّلها متساوية اءت جىنا ، لكن 1قباب صغَتة

يف حجمها، يف حُت كان القبو الشمارل يف جامع 
اجلديد أكثر استطالة من األقبية األخرى، وذلك 
لضرورة معمارية تتمثل يف احلاجة إذل توسيع بيت 

 الصالة ليستوعب عددا أكرب من ادلصلُت.
 لثاين:ا تصميمال 1-2- 1 

                                           

 
1  - Işık Ungan, Izmir camileri, mémoire de licence, histoire de l’art, Université d’Istanbul, 1968,p : 

73. 

 
 4 سلّطط أفقي جلامع دمحم شليب بدؽلوتيقا    1الشكل  
 Zeki Sὃnmez, Anadolu…p :427عن/ 
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ففي سلّطط ىذا  ،م بعنابة2461( الذي شّيد سنة 1لصورة ا، 0الشكل4)ا 1يتمثل يف جامع صاحل ابي
وىكذا  ،بواسطة العقود (0 نقاط )الشكل ستذات الشكل نصف كروي تستند على ادلركزية  ادلسجد فإّن القّبة

اجلهة ادلقابلة ذلا، على زوجُت من  فالقّبة ترتكز من جهة القبلة على نقطتُت فوق جدار القبلة مباشرة، ومن
ا النوع ذطلق على ىكن أن نوؽل األعمدة الثالثية، وأّما من اجلهة الشرقية والغربية فعلى فرد من األعمدة ادلزدوجة،

روية لقد غطيت ادلساحات ادلتبقية من بيت الصالة بثالث قباب نصف ك ."رتكازاست نقاط  ذياجلامع "سم ا
. وال بد من اإلشارة ىنا إذل استخدام الغريب وبثالث أقبية متقاطعة من اجلانب الشمارلمن اجلانبُت الشرقي و 

 ة ادلركزية. ادلثلثات الكروية لالنتقال من ادلربع إذل ادلثمن يف القبّ 
تشَت ادلصادر التارؼلية إذل أّن صاحل ابي ولد وترعرع يف مدينة إزمَت، وعليو فال شك أنّو استلهم تصميم 

ادلباين القدؽلة دبسقط رأسو، وبعد البحث يف ادلساجد األثرية اليت تزخر هبا مدينة إزمَت عثران على مسجده من 
يف  من قبل الباي يعقوب ( الذي شّيد0جامع يكاد يشبهو سباما يف سلّططو، ويتعّلق األمر جبامع حصار )الصورة 

الشرقية والغربية بقبّتُت نصف  ة ادلركزية من اجلهتُت م، ففي ىذا اجلامع أحيطت القبّ 2265- 2264
، أي أّن االختالف كان فقط يف اجلهة الشمالية، 2(، ومن اجلهة الشمالية خبمس قباب صغَتة1كرويتُت)الشكل 

 حيث  م استبدال القباب ابألقبية ادلتقاطعة يف جامع صاحل ابي.
 الثالث: التصميم 3 –1- 1

ر وجامع الداي يف اجلزائر العاصمة وجامع عُت جامع علي بتشنُت وجامع كتشاوة وجامع صفيتمثل يف 
جد على شباين اادلس هة ادلركزية يف ىذ، حيث ترتكز القبّ بوىران جامع الباشاالبيضاء )جامع ادلبايعة( دبعسكر و 

                                           

 
مث توّجو  إذل مدينة قسنطينة ليعُّت  ،إلنكشاريدخل اجليش او  ،م دبدينة إزمَت الًتكية2412ىـ/ 2205ولد صاحل ابي بن مصطفى سنة  -  1

م اباي على ابيليك الشرق، وقد وصل جبيوشو إذل مدينة ورقلة، وبتزايد نفوذه يف ادلنطقة قّرر الداي حسن  ابشا عزلو سنة 2442ىـ/ 2252سنة 
اد عصياان حيث بٌت مسجده وق ،مدينة عنابةوفّر إذل  ،رفض صاحل ابي الرضوخ لقرار الدايفم وتعيُت إبراىيم ابي مكانو، 2461ىـ/ 2134

ى د الباي اجلديد وقتلو، وعند وصول اخلرب إذل الداي عُّت حسُت بن هباتك اباي على ابيليك الشرق، وأمره ابلسَت ضلو قسنطينة والقضاء علض
لقبة ادلركزية ابجلزائر يف العهد معروف، >>طراز ادلساجد ذات ا م. بلحاج2460ىـ/ 2135نة ن من القضاء عليو سوىكذا سبكّ  ،صاحل ابي

تونس مؤسسة التميمي للبحث العلمي وادلعلومات،  ،01ع44 ،، رللة التارؼلية العربية للدراسات العثمانيةالعثماين من خالل ثالثة ظلاذج<<
 .12، ص13324ديسمرب 

2 -  Oktay Aslanapa,Osmanli devri mimarisi, Inkilap kitapevi, Istanbul 1985, p :294.   
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 العاصمة  4 سلّطط أفقي جلامع الداي  ابجلزائر  2الشكل 

     عن/    
Cezayir’deki        Baelhadj Marouf, 

Merkezi kubbeli camiler … 

 
 4 سلّطط أفقي جلامع عُت اللبيضاء3الشكل  

 دبعسكر       عن/                  
 Baelhadj Marouf,Cezayir’deki 

Merkezi kubbeli camiler …   

 

ضلن نعلم أّن مشكلة الوحدة , شلثلة يف عمودين أو دعامتُتيف كل جانب من جوانب ادلربع ادلركزي ؛ نقطتُت نقاط
داخل بيت الصالة قد  م حّلها من قبل ادلعماري سنان ابشا بفضل استخدام طريقة استناد القّبة ادلركزية  ادلكانية

 ىـ/435على شباين نقاط ركائز، ولكن أّول ذبربة يف ىذا اجملال كانت قبل ذلك بكثَت يف اجلامع الكبَت دبانيسة )
 ."رتكازانقاط  شبانية ذياجلامع "سم اعلى ىذا النوع  ناطلققد أو ، 1م(2033

الثالث زبتلف فيما بينها من حيث عدد األروقة احمليطة ابدلربّع ساجد اجلزائر اليت تدخل يف الطراز إّن م
 كما أييت4إذل ثالثة أنواع  ادلركزي، وعليو ؽلكن تنميطها على ىذا األساس 

                                           

 
للمزيد من ادلعلومات حول موضوع التجارب اليت خاضها ادلعماري ادلسلم يف سبيل حل مشكلة الوحدة ادلكانية داخل بيوت الصالة،  -  1

 ينظر بلحاج معروف، >> القبة ادلركزية ومساعي ادلعماري العثماين ...<<,
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 بقونية  4 سلّطط أفقي جلامع شرف الدين 7الشكل 

  Oktay Aslanapa,Osmanli devri..p :341      / عن

( 5)الصورة 1عُت البيضاء دبعسكر ة ادلركزية بواسطة احلنااي الركنية يف كل من جامعترتكز القبّ النوع األّول:  -
( على زوج من األعمدة الثنائية يف كل جانب من جوانب ادلربّع 4)الصورة  2وجامع الداي ابجلزائر العاصمة

ادلركزي الذي ػليطو من كّل اجلهات رواق مغّطى بقباب صغَتة شبانية األضالع، واليت أتخذ مكااها وسط  
(، ويف األركان وأمام احملراب ابلنسبة جلامع الداي 3)الشكل  كّل جانب ابلنسبة جلامع عُت البيضاء

(، وغطّيت بقية 2)الشكل 
 الفضاءات أبقبية متقاطعة.

إحاطة ادلربّع ادلركزي برواق واحد  إنّ 
من كل اجلوانب يذّكران بتصميم جامع 

( 9، الصورة  4شرف الدين )الشكل 
 م دبدينة قونية.2303سنة  الذي  م بناؤه

 ين:  النوع الثا -
ضالع وضعت القّبة ادلركزية ادلثمنة األ

بواسطة احلنااي الركنية على عمودين يف كل 
جانب من جوانب ادلربّع ادلركزي، حيث  

3كانت منفردة يف جامع كتشاوة
 

 

                                           

 
م، وحسب الكتابة 2461م إذل 2423رب يف الفًتة ادلمتّدة من يقع اجلامع وسط مدينة معسكر اليت كانت عاصمة لبايليك الغ -  1

-2453ىـ/ 2120-2262مبأمر من الباي دمحم الكبَت )2453ىـ/  2262التذكارية ادلوجودة يف إطار احملراب فقد شيد ىذا ادلبٌت سنة 
 .Baelhadj Marouf, Op.cit, p :39م(. ينظر 2465

-2525م أبمر من الداي حسُت )2526ىـ/ 2101ن فوق مدخلي اجلامع إذل أّن اجلامع بٍت سنة تشَت اللوحتان الرخاميتان ادلوجودات -  2
 .Baelhadj Marouf, Op.cit, p ; 76م(. ينظر  2503

الفرنسي  م(، قام االستعمار2465-2452ىـ/ 2120* 2133م أبمر من الداي حسن ابشا ) 2461ىـ/ 2136شّيد اجلامع سنة  -  3
 كتدرالية.   م2513سنة  م وشيد مكانو2511هبدمو ابتداء من 

 .Baelhadj Marouf, Op.cit,p : 67ينظر  
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 -4 سلّطط أفقي جلامع قيليج علي إبستانبوعن/ 23الشكل 

Oktay Aslanapa,Osmanli devri, p :298  

  
 

 

 
 4 سلّطط أفقي جلامع علي بتشنُت 5الشكل  

 Baelhadj Marouf,Cezayir’deki عن/  

Merkezi kubbeli camiler … 

 
                                                                                               4 سلّطط أفقي ىجامع كتشاوة   6الشكل  
                                                  A.Ravoisier :exploration ..عن/         

صبيع اجلهات، ومن  (، وػليط ابدلربّع ادلركزي رواق من5)الشكل  1( ومزدوجة يف جامع علي بتشنُت6)الشكل   
 نالحظ إضافة رواق آخر إذل اجلهة الشمالية. ّطط القدمي جلامع كتشاوة الذي تركو لنا رافوازيوخالل ادلخ

                                           

 
ل ال تتوفر لدينا معلومات حول التاريخ الدقيق لبناء ادلسجد، ولكن يفهم من خالل الواثئق الوقفية أّن علي بتشنُت بن عبد هللا الذي ػلم -  1

 . م2311ه/ 2301  سنةاجلامع امسو أمر ببناء ىذا  اجلامع 

 .Baelhadj Marouf, Op.cit, p ; 21ينظر  
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                   وغلى زلمود  إبزمَت ا 4 سلّطط أفقي جلامع بويوكلى21الشكل 

                  عن ا
Oktay Aslanapa,Osmanli devri..p :430       

 
 4  سلطط أفقي جلامع صفر ابجلزائر عاصمة   22الشكل 

 عن/  

Baelhadj Marouf,Cezayir’deki Merkezi  
 

الذي بناه سنان ابشا  (10الصورة ، 23الشكل4علي ) إّن ىذا التصميم يشبو إذل حد كبَت جامع قيليج
القباب يف جامع يف استخدام أنصاف  ، واالختالف الوحيد يكمن1قابو إبستانبوليف منطقة طوب 2253سنة 

، بينما غطيت كل فضاءات األروقة يف جامعي 2لتغطية جهة احملراب واجلهة ادلقابلة لو (23)الشكل قيليج علي 
 ( وكتشاوة بقياب مضلعة.11علي بتشنُت )الصورة

 النوع الثالث: -
ّبة (، تستند الق3الصورة ، 22الشكل4ابجلزائر العاصمة ) 3يف ىذا ادلخّطط الذي ؽلثّلو جامع صفر

ادلركزية ادلثمنة األضالع بواسطة احلنااي الركنية على عمودين يف اجلهات الشمالية والشرقية والغربية، وعلى جدار 
(، 22القبلة مباشرة من جهة القبلة، وػليط ابدلربّع ادلركزي من ثالث جهات رواق مغّطى أبقبية متقاطعة )الشكل

ؽلكن أن صلد لو صلة مع جامع بويوكلى اوغلى زلمود أو ادلشهور  وانطالقا من اخلصائص ادلعمارية ادلذكورة آنفا
 .4م دبدينة إزمَت2304ىـ/ 2315( الذي أنشئ يف سنة 2، الصورة21ربت اسم "جامع شدروان" )الشكل

                                           

 
1 - Oktay Aslanapa,Osmanli devri mimarisi, Inkilap kitapevi, Istanbul 1985, p :294.   

2 - Ibid , p : 294 

إذل اتريخ البناء ، فاألوذل جلزائر العاصمة، تشَت اللوحتان الرخاميتان ادلوجوداتن أعلى ادلدخل الرئيسي للجامع ابقصبة اليقع اجلامع داخل  -  3
ي حسُت أمر إبعادة بناء اجلامع سنة ام، وأّما الثانية فتخربان أّن الد2201ىـ/ 612تعلمنا أّن اجلامع من إنشاء صفر بن عبد هللا سنة 

 .Baelhadj Marouf, Op.cit, p : 83م. ينظر 2513ىـ/ 2111

4 - Oktay Aslanapa,Op.cit, p :429.   
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 عن/       4 سلّطط أفقي جلامع الباشا20الشكل  

Baelhadj Marouf,Cezayir’deki Merkezi … 

 
                                                                   

 4 سلّطط أفقي للجامع الكبَت بفان 21الشكل 

 213عن/ أوقطاي أصالن آاب، ص4             

 

 

 النوع الرابع:  -
ثمنة فإّن القّبة ادلركزية ادل،( 21الصورة ، 20الشكل ) 1الذي ؽلثّلو جامع الباشا بوىران يف ىذا التصميم

األضالع ترتكز بواسطة احلنااي الركنية على ركيزتُت يف كل جانب من جوانب ادلربّع ادلركزي الذي ػليط بو رواقان 

من كل اجلهات، فأقرهبما إذل ادلربع مغّطى أبقبية متقاطعة، واآلخر مغّطى بقباب مضلعة وأقبية متقاطعة بطريقة 
ائل من الركائز يف بيت الصالة ومن ىذه اجلهة فإن التقارب يكون التناوب، إّن ما يشّد االنتباه ذلك العدد اذل

                                           

 
أبمر من الداي حسن إلسباين، شيد احتفاال ابدلناسبة وكن الباي دمحم الكبَت ابسًتداد مدينة وىران اهائيا من أيدي االحتالل ابعد أن سب -  1

 . 14-13م. ينظر بلحاج معروف،>>طراز ادلساجد...<<، مرجع سابق، ص4 2461ىـ/ 2133ابشا جامع الباشا سنة 
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امع نور جل 4 سلّطط أفقي22الشكل 

 عثمانية إبستانبول
 .122عن/ أصالن آاب، ص4 

 Vanأكرب مع مساجد عهد البايليكات ابألانضول، حيث يتبادر إذل ذىننا اجلامع الكبَت دبدينة فان 
 .1( الذي حلقو اخلراب والدمار21)الشكل

 الصحن: - 2
ابستثناء صحن جامع الباشا الذي سلم من 

يف ادلساجد  ذت الصحونأخ ،الكثَتةالتغيَتات والتعديالت 
غللب انتباه دة, و شكاال متعدّ أابجلزائر  ة ادلركزيةذات القبّ 

شكل ب  الذي صّممصحن جامع الباشا اآلاثريُت بصفة خاّصة 
 ايف طرازى ةفريد ، ويعّد ذلك طفرة معماريةنصف دائري

جاء على ىذا النمط صحن  نعلم أّن أّول  دبا أنّناابجلزائر, و 
م( 2422)( 22)الشكل جامع نور عثمانية ماري كان يف ادلع

عن دخول أسلوب  دبثابة إعالن كان ذلك، و 2نبولاإبست
صحن  يمكن القول أنّ فاإلسالمية، الدينية يف العمارة  الباروك

 .ا زلضاعثماني اثَت كان أتجامع الباشا  
 العناصر املعمارية: - 2

اليت يكون حضورىا ضروري يف ادلساجد، وقد أغفلنا نتناول ىنا تلك العناصر ادلعمارية األساسية 
 احلديث عن األاثث ادلسجدي.

 املآدن: 1 - 1
 

                                           

 
، ولكن 2620م، وكان قائما حىت سنة 2133م و 2056لسلطان يوسف القره قويونلى ما بُت بٍت ىذا اجلامع خالل الفًتة األوذل من ا -  1

ر واخلراب الكامل ، إذ دل يبق منو سوى جزء يسَت من بدن ادلئذنة. ينظر اصالن آاب، مرجع سابق ، ص4 يف حالة سيئة، وبعد ذلك أصابو الدما
212 -213 . 

 .03ص4 بلحاج معروف ، >>طراز ادلساجد....<<، -  2
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 عدد الدرجات االرتفاع شكل البدن جهة موقع املئذنة اسم املعلم األثري
 ؟ ؟ مربع اجلنوبية جامع علي بتشنُت

 211 12 مربع الشمالية جامع اجلديد

 ؟ ؟ مربع الغرببية جامع كتشاوة
 41 13.23 مثمن اجلنوبية مع عُت البيضاءجا

 223 01 مثمن الغربية جامع الباشا

 01 22.01 أسطواين الشمالية جامع صاحل ابي

 30 23.42 مثمن الغربية جامع صفر 

 04 21.23 مثمن الغربية جامع الداي

 1جدول يّبُت بعض ادلعطيات ادلتعلقة دبآذن ادلساجد ذات القبة ادلركزية ابجلزائر
أتخذ يف ادلساجد ذات ادلخطط ادلركزي  رتفعتمن خالل اجلدول ادلبُت يف األعلى نالحظ أّن ادلآذن اليت 

النمط ادلعماري ادلألوف للمآذن يف  . وذبدر اإلشارة إذل أنّ ةأو أسطواني ةأو مثمن ةعمربّ أبدااها أشكاال عديدة إّما 
اع استخدامو يف كل ادلغرب اإلسالمي، وعليو فالشكالن اجلزائر قبل العهد العثماين كان النمط ادلربّع الذي ش

ا ابلنسبة للمئذنة ذات أمّ ع رليء العثمانيُت إذل اجلزائر، و ادلثمن واألسطواين يعّدان من األساليب ادلعمارية الوافدة م
 الشكل األسطواين فإاّها سبثل من حيث الشكل والبناء التأثَت ادلباشر للعمارة العثمانية.  

ّد ة مركزية يعقبّ ب مغطّاةصالة  بيتية لذوجود مئذنة ذات قاعدة وبدن مربع زلابد من القول أّن  الىنا و 
مثل ىذا النوع من  بتكار، إذ أنّ ادلهندس اجلزائري على اال قدرةدليل على ىذا , و من الناحية ادلعمارية اذبديد

سلوب معماري جديد سينتشر فيما بعد يف لوف يف مساجد تركيا، ويعلن عن ظهور أأادل ادلساجد يبتعد عن الطراز
2بتونسم 2342الذي شيد سنة  زلرز البلدان اجملاورة للجزائر، كما نالحظ ذلك جليا يف جامع سيدي أيب

. 
 

                                           

 
1 - Bealhadj Marouf, Op.cit,p :95. 
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 احملاريب: 2 – 2
جاء احملراب يف ادلساجد ذات القّبة ادلركزية يف اجلزائر عبارة عن ذبويفة يكتنفها عمودان رخاميان، ويقوم 

كما ىو الشأن ابلنسبة للجامع اجلديد وجامع عُت البيضاء بتقسيم   ،بسيط أو مزين بزخارف خطية إّماشريط 
التجويفة إذل قسمُت؛ فأّما السفلي فيكون على العموم مضلعا ومغّطى ابلبالطات اخلزفية، وقد يكون ذو سلّطط 

 ،جاءت صبيعها مضلعة الشكلنضف دائري، كما ىو احلال يف جامع صفر وجامع الداي، وأّما اجلزء العلوي ف
 .1وأحياان مزينة ابلزخارف اجلصية أو ابلبالطات اخلزفية

لقد أبدع الفنان اجلزائري يف العهد العثماين يف زخرفة إطار احملراب بتشكيالت زخرفية متنوعة ورائعة فوق 
خريف بُت العناصر النباتية ة اجلص، ولدينا يف زلرايب جامع اجلديد وجامع عُت البيضاء أظلوذجُت للتنوّع الز مادّ 

ونالحظ يف النموذجُت السابق ذكرعلا ذلك اإلبداع الفٍت الذي حّققو الفنان يف ىذه الفًتة واذلندسية واخلطية. 
وأّما أطر احملاريب األخرى فقد زيّنت ابلبالطات التارؼلية من خالل التمازج بُت العناصر الزخرفية احمللية والوافدة، 

د ذاتو أتثَت عثماين ابعتبار أّن استعمال البالطات اخلزفية يف احملراب دل يكن من التقاليد ادلعهودة اخلزفية، وىذا حب
 يف العمارة ادلسجدية ابجلزائر قبل العهد العثماين.

 القباب: 3 – 2
تخدام القّبة كوسيلة للتسقيف يف نطاق واسع، وذلك جلأ ادلعماري اجلزائري خالل الفًتة العثمانية إذل اس

ادلطّبق يف ىذه الفًتة، والحظنا حضور ثالثة أنواع من القباب، فكانت القّبة اجلديد النمط ادلعماري سباشيا مع 
 ،مثمنة األضالعصبيعها القباب الصغَتة فكانت  اادلركزية إما بيضاوية أو نصف كروية أو مثمنة األضالع،  وأمّ 

 جاءت نصف كروية. بيت الصالة يف جامع صاحل ابي، حيثتثناء تلك اليت تغّطي ابس
ولقد استخدم يف منطقة انتقال القّبة من ادلربّع إذل ادلثمن احلنااي الركنية أبشكال عديدة يف معظم 

 ابستثناء جامع اجلديد حيث استعملت ادلثلثات الكروية.   ،ادلساجد
 :ركائزال 4 - 2

 اجلزائري أحياان األعمدة وأحياان أخرى الدعامات، وقد يكوانن معا جنبا إذل جنب استخدم ادلعماري
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كما ىو الشأن ابلنسبة جلامع الباشا يوىران، إّن األمر ال ؼلتلف ابلنسبة للمساجد العثمانية يف تركيا، 
بٌت، يتماشى وضخامة حجم ادلفكان حيث استعملت الدعامة أو العمود، لكن صغر حجمهما أو ضخامتها 

عن دعامات اجلامع الكبَت أبلبستان  هاجمعامات جامع السليمانية مثال، سلتلفة يف حدمن الطبيعي أن تكون ف
 على نفس التصميم.   ئهااوجامع اجلديد ابجلزائر العاصمة على الرغم من  بن 1م(2165)

 يتقلصوالدعامات  عمدةعدد األ ادلربع ادلركزي يف عمارة ادلساجد أنّ  يادلخطط ذ يالحظ عند تطبيقو 
مكانية،  وابلتارل احلصول على وحدة  ،خاليا من أي عنصر معماري مكاان واسعاللمصلُت الصالة لتًتك  بيوتيف 

ا ادلنوال بنيت بعض مساجد ذعلى ىو األنظار ويعيق وحدة ادلصلُت. مكوانت ادلبٌت عن حيث ال عائق ػلجب 
 ، علىيف عدد األعمدة والدعامات االحظ فيو نقصنشا الذي دل ابستثناء جامع البا ،يف العهد العثماين اجلزائر

، وذلك على غرار بعض ادلساجد يف تركيا مثل اجلامع الكبَت بفان ادلربع ادلركزي يتطبيق ادلخطط ذ من رغمال
Van   (22)الشكل. 

  العقود: 5 - 2
وقد  ،مثل يف العقود احلدويةالعقود ادلستعملة بكثرة يف عمارة ادلساجد قبل العهد العثماين تتنوع  إنّ 

العقد احلدوي  ،ا العقدذإذل جانب ىأيضا ستعمل واة ادلركزية، ات القبّ ذ يف ادلساجد ا التقليد حىّت ذى استمر
 Arc à anse deستعمل العقد على شكل يد القفة  اادلتجاوز والعقد ادلدبب والعقد النصف الدائري، كما 

panier 2يف جامع صاحل ابي. 
 رواق املتقدم على اجلامع )الربطال(:ال 6 – 2

ويكون مفتوحا ضلو اخلارج بواسطة ابئكة  ،يكون ىذا العنصر ادلعماري عبارة عن رواق يتقّدم اجلامع
وقد ظهر ىذا العنصر ادلعماري بشكل ملفت لالنتباه يف بعض ادلساجد السلجوقية ذات  ،)صف من العقود(

                                           

 
م، لكن ابجلامع 2224األول سنة  ولقادريُت الذين قضى عليهم السلطان العثماين سليمادلؤّرخُت أّن اجلامع من عمل الد يعتقد معظم -  1

م، ويعتقد أصالن آاب أّن ىذه النقيشة تعود 2106ىـ/ 304نقيشة تشَت إذل أّن ادلبٌت من إنشاء ادللك السلجوقي غياث الدين كيخسرو سنة 
أوقطاي أصالن آاث، مرجع ولقادريُت لطمس معادلهم.، عثمانيُت مكان نقيشة ربمل اسم الدإذل بناء آخر وقد وضعت يف ىذا اجلامع من قبل ال

 .261سابق، ص4 
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 ،على سبيل ادلثال ال احلصرىنا اية من القرن الرابع عشر ميالدي، ونذكر بد ، وذلكالقّبة الواحدة ببالد األانضول
، وعندما نعود إذل 1ـاذل دبدينة قونية، الذي يعود اتريخ إنشائو إذل أواخر القرن الثالث عشر ميالديچمسجد سر

امع قد مساجد اجلزائر نرى أّن ىذا العنصر سّجل حضوره يف جامع صاحل ابي بعنابة، وىكذا يكون ىذا اجل
 من تصميم جامع حصار إبزمَت.   سباما استلهم سلّططو 

 الزخرفة: - 3
استعملت يف التطبيقات الزخرفية كل أنواع ادلواد مثل اجلص والبالطات اخلزفية والرخام واخلشب، وقد 

ل وزىرة الاللة وأزىار القرنف أبنواعها، مراوح طليلية زلورةمثل نقشت عليها عناصر زخرفية متنوعة منها النباتية )
عينات ودوائر وأشكال شبانية ادلستطيالت و ادلربعات و ادلنجمية و الشكال مثل األالًتكية( واذلندسية )

 (.ادلغريب النسخيو  مثل  اخلط الكويفاألضالع ...اخل( وخطية )
ااها يعد ذبديدا ابلنسبة إّن حضور البالطات اخلزفية داخل بيت الصالة واستخدامها يف تكسية جدر 

ة استعملت بكثرة من قبل مع األتراك، ابعتبار أّن ىذه ادلادّ  ةقادم ةوافد لجزائر، ويشَت إذل تقنيات جديدةل
 دوىا يف بالد األانضول وخارجها.الفنانُت السالجقة ومن بعدىم العثمانُت يف ادلساجد اليت شيّ 

رليء  معهودا قبللقد استخدم يف تنفيذ الكتابة على اللوحات التذكارية أسلوب جديد دل يكن 
تمثل ىذه الطريقة يف تنفيذ الكتابة بتقنية احلفر الغائر، مث ملء احلروف دباّدة الرصاص، العثمانيُت إذل اجلزائر، وت

امع صاحل ابي بعنابة، ومع قّلة استخدام ىذه الطريقة يف ادلشرق اإلسالمي يف اللوحة التذكارية جبوىذا ما الحظناه 
 ا إذل اجلزائر ضمن األساليب العثمانية األخرى.يتأّكد لدينا فكرة وفودى

ويبقى أن نشَت إذل ورود أمساء لبعض الفنانُت األتراك أصلزوا إبداعات فنية رائعة مثل تلك اللوحة الفنية 
لوان األذات البديعة اليت أصلزىا أضبد بن صارمشق لتزيُت إطار زلراب جامع عُت البيضاء بزخارف جصية 

ن خالل  بعض األعمال الفنية اليت أصلزت من قبل فنانُت ينتمون إذل عائلة ابن صارمشق ذات ختلفة، ويّتضح مادل
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 4 جامع صاحل ابي بعنابة1الصورة          دبدينة إزمَت          4 جامع حصار0الصورة    
 
 
 
 

 

، أّن ىذه العائلة كان ذلا ابع طويل يف فن التجصيص، شلّا يدل على أّن 1األصول الًتكية يف بعض ادلباين األخرى
 ىذه العائلة قدمت من تركيا واستقرت ابجلزائر خالل الفًتة العثمانية.  

 خامتة:
ة ادلساجد ذات القبّ "تدل ادلساجد اليت شيدت ابجلزائر يف الفًتة العثمانية على النمط ادلعماري ادلسّمى 

دبا ربملو من أتثَتات عثمانية سواء من انحية التصميم أو من انحية العناصر ادلعمارية أو الزخرفية، أنّو كان  "ادلركزية
 ورية العثمانية، ويؤّكد ذلك حضور عائالت سلتصة يف رلال فن التجصيصىناك تواصل فٍت يربط اجلزائر ابإلمرباط

، ولردبا كان ىناك استقدام دلهندسُت معماريُت إذل اجلزائر إلصلاز ، وىي ذات أصول تركيةابجلزائر خالل ىذه الفًتة
   بعض األعمال اإلنشائية اليت ذكرانىا، ولكن ليس أبيدينا أدلة نستدل هبا.

 

 

  
 

 

                                           

 
1
يح سيدي أيب ضر  ثل اجلامع الكبَت دبدينة معسكر وأيضافن الزخرفة على اجلص مرلال يف صارمشق الًتكية أعماال فنية  لقد كانت لعائلة -  

إبداعات عائلة ابن صارمشق يف فن التجصيص من خالل دراسة >>مدين شعيب بتلمسان. للمزيد من ادلعلومات ينظر4 معروف ابحلاج،
عهد ألثرية، ادلعادل ادلتوسطي من خالل ادلصادر اكتاب فعاليات ادللتقى الدورل الثاين؛ احلرف وادلهارات واحلياة ادلهنية ابل<<أظلوذجُت معماريُت

 .62-44، ص13224العارل دلن الًتاث، تونس 

                      
 4 جامع اجلديد ابجلزائر العاصمة 1الصورة           رى إبزمَت      بزا4 جامع كستانو 2الصورة   
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 4 جامع عُت البيضاء دبعسكر5ورة 4 جامع الداي بقصر الداي يف اجلزائر           الص4الصورة 
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–             
 ابجلزائر العاصمة4 جامع علي بتشنُت 22الصورة                        علي إبستانبول 4 جامع قيليج23اللصورة 

                                                                      
  

 
 4 جامع شرف الدين بقونية6الصورة 
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                                                  عثمانية إبستنبول 4 جامع نور20الصورة                        4 جامع الباشا بوىران        21الصورة    

http://haberciniz.biz/foto-galeri- 
 

             
 بوىران زلراب جامع الباشا 422البيضاء  دبعسكر             الصورةزلراب جامع عُت  21 الصورة
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 البيبليوغرافيا
أوقطاي اصالن آاب، فنون الًتك وعمائرىم، مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، إستانبول  -

، <<يل وحدة مكانية داخل ادلساجدالقبة ادلركزية ومساعي ادلعماري العثماين لتشك>>بلحاج معروف، . 2654
، مؤسسة التميمي للبحث العلمي وادلعلومات ، تونس 10اجمللة التارؼلية العربية للدراسات العثمانية، ع4 

 .111 – 122، ص4 1322
، رللة <<طراز ادلساجد ذات القبة ادلركزية ابجلزائر يف العهد العثماين من خالل ثالثة ظلاذج>>بلحاج معروف،  -
ديسمرب  تونس  ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي وادلعلومات، 01رؼلية العربية للدراسات العثمانية، ع4التا

 .01-26، ص13324
إبداعات عائلة ابن صارمشق يف فن التجصيص من خالل دراسة أظلوذجُت >>،معروف بلحاج  -

ادلهنية ابلعادل ادلتوسطي من خالل  كتاب فعاليات ادللتقى الدورل الثاين؛ احلرف وادلهارات واحلياة<<معماريُت
  .62-44، ص13224ادلصادر األثرية، ادلعهد العارل دلن الًتاث، تونس 

2226أول رسالة من أىارل مدينة اجلزائر إذل السلطان سليم األول سنة >>عبد اجلليل التميمي،  -
، دراسات <<

  .231 – 66، ص4 2666وواثئق يف التاريخ ادلغاريب يف العصر احلديث، زغوان 
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